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Lënda profesionale: “Makinat elektrike” (L-11-28-08) Kl. 11
Tema mësimore nr.1: Njohuri mbi makinat elektrike
1.1. Qëllimi i përdorimit , rëndësia dhe klasifikimi i makinave elektrike

1.1.1. Qëllimi i përdorimit dhe rëndësia e makinave elektrike
Energjia elektrike zë vendin kryesor në të gjitha llojet e energjive që përdoren në praktikë. Të
gjitha pajisjet elektroteknike punojnë me rrymë elektrike. Më kryesoret e këtyre pajisjeve
janë makinat elektrike, të cilat shërbejnë për të transformuar energjinë mekanike në energji
elektrike dhe anasjelltas, energjinë elektrike në energji mekanike. Makinat elektrike përdoren
edhe për transformimin e energjisë elektrike nga një lloj i saj në një tjetër. Makinat elektrike
shërbejnë për prodhimin, transportimin në largësi,shpërndarjen dhe konsumin e energjisë
elektrike.
Shndërrimi i energjisë mekanike në energji elektrike kryhet me anë të makinave elektrike që
quhen gjeneratorë elektrikë. Gjeneratorët vihen në lëvizje nga turbinat me avull, me ujë ose
me gaz, nga motorët me djegie të brendshme ose nga motorë të tjerë primarë. Gjeneratorët
janë burimet kryesore të energjisë elektrike.
Shndërrimi i energjisë elektrike në energji mekanike kryhet me anë të makinave elektrike që
quhen motorë elektrikë. Motorët elektrik vënë në lëvizje paisje dhe makineri të ndryshme.
Për transmetimin e energjisë elektrike, të rrymës alternative nga burimi deri te konsumatori,
nevojitet (në pjesnë më të madhe të rasteve) të ndryshohet madhësia e tensionit dhe e rrymës.
Ky ndryshim i rrymës dhe i tensionit kryhet nga transformatorët, të cilët janë paisje
elektromagnetike statike, pa pjesë të lëvizshme.
1.1.2. Klasifikimi i makinave elektrike
Në varësi nga lloji i rrymës, dallojmë makina të rrymës alternative dhe makina të rrymës së
vazhduar.
Makinat e rrymës alternative ndahen në sinkrone (rotori rrotullohet me shpejtësi të barabartë
me atë të fushës magnetike rrotulluese) dhe asinkrone ( rotori dhe fusha magnetike
rrotulluese , rrotullohen me shpejtësi të ndryshme).
Makinat e rrymës së vazhduar sipas eksitimit i klasifikojmë në makina me eksitim të pavarur
dhe makina me veteksitim. Makinat me veteksitim i kemi në tre lloje: në seri , në paralel dhe
të përzier.
Makinat elektrike mund të jenë njëfazore ( prodhojnë ose konsumojnë rrymë njëfazore) ose
shumëfazore (prodhojnë ose konsumojnë rrymë shumëfazore)
Makinat e rrymës së vazhduar, pajisen me kolektor, i cili shërben për të marrë nga furçat e
makinës f.e.m që vepron gjithmonë në të njëjtin drejtim. Për qëllime të veçanta, përdoren
edhe makinat e rrymës altrenative me kolektor (rotori i të cilave është i njëjtë me atë të
makinave të rrymës së vazhduar) dhe mikromakinat.
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1.2. Ligjet themelore të elektroteknikës që zbatohen te makinat elektrike
Parimi i punës i të gjitha makinave elektrike bazohet në dy ligjet themelorë të
elektroteknikës, të cilët janë ligji i induksionit elektromagnetik dhe ligji i forcës
elektromagnetike (bashkëveprimi i përcjellësit me rrymë me fushën magnetike).
Në bazë të ligjit të induksionit elektromagnetik, në përcjellësin që lëviz në rrafshin pingul
me vijat e fushës magnetike të njëtrajtshme induktohet një f.e.m, madhësia e së cilës
përcaktohet nga formula: e = Blv, ku:
e – vlera e çastit e f.e.m (V)
B – induksioni magnetik (T)
l - gjatësia e përcjellësit (m)
v - shpejtësia e lëvizjes së përcjellësit kundrejt fushës (m/s).
Grafikisht, gjetja e kahut të f.e.m gjendet me rregullën e dorës së djathtë, paraqitet në figurat
1 dhe 2 më poshtë.

Fig. 1. F.e.m e induktuar në përcjellës

Fig. 2. Rregulla e dorës së djathtë për kahun e f.e.m
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1.2.1. Parimi i bashkëveprimit të përcjellësit me rrymë me fushën magnetike.
Parimi i punës së motorëve elektrikë, bazohet në bashkëveprimin mekanik reciprok të fushës
magnetike të poleve dhe përcjellësve nëpër të cilët kalon rryma.
Në qoftëse rryma elektrike “ largohet nga ne”, atëherë sipas rregullës së turjelës, vijat e forcës
së fushës magnetike përqark përcjellësit, janë të drejtuara në kahun e lëvizjes së akrepave të
orës. Nga mbledhja e vijave të forcës së fushës magnetike të përcjellësit me atë të poleve,
fusha magnetike rezultante forcohet në anën e djathtë të përcjellësit dhe dobësohet në anan e
majtë të tij. Si rrjedhim, në përcjellësin drejtëvizor me gjatësi l, që përshkohet nga rryma I, i
vendosur pingul me vijat e fushës magnetike të njëtrajtshme B, do ushtrohet një f.e.m,
madhësia e së cilës, përcaktohet nga formula Fem = BlI, ku:
Fem - forca elektromagnetike
B – induksioni magnetik
l – gjatësia aktive e përcjellësit
I – rryma në përcjellës
Kahu i kësaj f.e.m gjendet me rregullën e dorës së majtë. Në figurat 3 dhe 4 më poshtë,
tregohet f.e.m e induktuar në përcjellës dhe rregulla e dorës së majtë për gjetjen e kahut të
f.e.m.

Fig. 3. F.e.m e induktuar në përcjellës

Fig. 4. Rregulla e dorës së majtë për gjetjen e kahut të f.e.m
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Nga ligjet themelore të elektroteknikës, të shqyrtuara më sipër, mund të nxjerrim si
përfundim se makinat elektrike janë të kthyeshme, domethënë, nëqoftëse në fushën
magnetike rrotullojmë një spirë, në të do të induktohet f.e.m (parimi i punës së gjeneratorit
elektrik), ndërsa nëqoftëse se bëjmë që nëpër spirë të kalojë rrymë, atëherë ajo do të
rrotullohet në fushën magnetike (parimi i punës së motorëve elektrikë).
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Tema mësimore nr.2: Parimi i punës dhe ndërtimi i makinave të rrymës së
vazhduar M.R.V
2.1. Parimi i punës i makinave të rrymës së vazhduar M.R.V
Në figurën 5 më poshtë është treguar një makinë e thjeshtë e rrymës së vazhduar, statori i së
cilës formohet nga dy pole të palëvizshme N dhe S që krijojnë një fluks konstant. Polet janë
mbërthyer në pjesën e brendshme të një cilindri bosh që quhet zgjedhë. Në hapësirën
ndërmjet poleve vendoset pjesa e lëvizshme, indukti, prej materiali ferromagnetik. Në
sipërfaqen e jashmte të induktit është vendosur në një plan diametral pështjella e induktit e
formuar nga bobina abcd, fillimi dhe fundi i së cilës është lidhur në dy gjysmëunaza prej
bakri 1 dhe 2 që quhen kolektor.
Dy gjysmëunazat e izoluara nga njëra-tjetra, janë të vendosura në bosht, të izoluara prej tij
dhe rrotullohen bashkë me induktin.
Mbi dy gjysmunazat vendosen furçat e palëvizshme me anë të cilave bëhet lidhja elektrike e
pështjellës së induktit me qarkun e jashtëm.
Makina elementare e treguar në figurën 5 mund të punojë si gjenerator i rrymës së vazhduar
ose si motor i rrymës së vazhduar.

Fig. 5. Makina e thjeshtë e rrymës së vazhduar
Shpërndarja e induksionit të fushës magnetike të krijuar nga polet N dhe S në periferinë e
induktit tregohet në figurën 6.

Fig. 6. Shpërndarja e induksionit të fushës magnetike në periferinë e induktit
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2.1.1. Punimi i makinës në regjim gjeneratori të rrymës së vazhduar (G.R.V)
Ndërtimi skematik i gjeneratorit të rrymës së vazhduar (G.R.V) tregohet në figurën 7 më
poshtë. Siç shihet edhe në skemë, kemi N dhe S që janë dy pole të palëvizshëm të cilët
krijojnë një fluks magnetik konstant, vijat e forcës të të cilit dalin nga poli N dhe hyjnë në
polin S, kemi statorin dhe pjesën e rrotullueshme të makinës, që quhet indukt . Indukti
përfaqëson një cilindër metalik , në periferinë e të cilit vendoset mbështjella, rolin e së cilës
në rastin tonë e luan spira abcd. Fundet e spirës lidhen me dy gjysmëunaza prej bakri të
izoluara nga njëra-tjetra dhe nga boshti, që formojnë kolektorin . Mbi gjysmëunazat
rrëshqasin furçat e palëvizshme A dhe B , tek të cilat lidhet qarku i jashtëm .

Fig. 7. Skema e gjeneratorit të rrymës së vazhduar
Në qoftëse induktin e makinës e rrotullojmë me shpejtësi konstante me anë të një motori
primar, atëherë në përcjellësit ab dhe cd të bobinës do të induktohet f.e.m. Pranojmë që
induksioni ka të njëtën madhësi në gjithë gjatësinë e përcjellësve përcjellshmërin e materialit
ferromagnetic pambarimisht të madh, pra vijat e fushës magnetike janë pingul me sipërfaqen
e induktit. Vlera e çastit e f.e.m është : e = Blv. Meqënëse l dhe v janë konstante , atëherë :
e = konst.B
Pra, madhësia dhe kahu i f.e.m ,përcaktohet nga vlera e induksionit magnetik B. Induksioni
arrin vlerën maksimale në meset e poleve , dhe vlerën zero në aksin që kalon nga qendra e
induktit dhe mesi i poleve. Ky aks quhet neutri gjeometrik.Makinat me një çift pole kanë një
rrafsh neutral , kurse ato me p çifte polesh kanë p rrafshe neutrale.
Kur spira kalon nga rrafshi neutral , f.e.m dhe rryma bëhen zero .Me rrotullimin e mëtejshëm
të induktit , kur përcjellësit e spirës kalojnë në polet me shenjë të kundërt , kahu i f.e.m dhe i
rrymes në përcjellësit ab dhe cd ndryshon , kurse kahu i rrymës në qarkun e jashtëm mbetet i
njëjtë Kjo sepse te furça A takohet ajo pllakë kolektori përcjellësi i së cilës gjendet gjithmonë
nën ndikimin e polit N ,kurse te furça B , pllaka që është lidhur me përcjellësin që ndodhet
nën ndikimin e polit S . Polariteti i furçave dhe drejtimi i rrymes në qarkun e jashtëm mbetet i
pandryshuar . Furça A , nga e cila rryma del , ka shenjën plus (+) , kurse furça B , tek e cila
rryma hyn , ka shenjën minus (-)
Në qarkun e brendshëm abcd kalon rrymë alternative , kurse në qarkun e jashtëm rryma do të
kalojë vetëm në një drejtim. Këtë shndërrim e kryen kolektori.
Në qoftë se mbi indukt vendosen dy spira te zhvendosura për 90°,pulsimi i rrymës pakesohet
në menyrë të ndjeshme dhe ,po qe se vendosen tri spira të zhvendosura për 60° , pulsimi i
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rrymës pakësohet edhe më tepër .
Për të zvogëluar pulsin e f.e.m dhe të rrymës , gjeneratorët industrial të rrymës së vazhduar ,
pajisen me një numër të madh spirash dhe pllakash kolektori .
2.2. Ndërtimi i makinave të rrymës së vazhduar M.R.V
Makina e rrymës së vazhduar përbëhet nga dy pjesë kryesore: statori (pjesa e palëvizshme)
dhe indukti (pjesa e lëvizshme).
Ndërtimi skematik i një makine të rrymës së vazhduar tregohet në figurën 8 më poshtë.

Fig. 8. Ndërtimi skematik i makinës së rrymës së vazhduar

Statori përbëhet nga: zgjedha e derdhur bllok prej gize apo çeliku; bërthama e poleve
kryesore prej fletesh çeliku elektroteknik llakuara, të izoluara te izoluara si një trup i vetëm;
fundi polar i harkuar i fiksuar në pol që fluksi të shperndahet në mënyrë të njëtrajtshme;
pështjella e eksitimit, prej bakri, në të cilën qarkullon rryme e vazhduar.
Makinat e fuqishme pajisen edhe me pole ndihmës rreth të cilëve vendoset pështjella e tyre,
bazamenti për fiksimin e makinës mbi të cilin vendoset zgjedha si edhe morseteria për
lidhjen e makinës me qarkun e jashtëm.
Indukti përbëhet nga: qarku magnetik prej fletësh çeliku elektroteknik të llakuara, të
izoluara, te presuara si nje trup i vetëm, i cili ka formë cilindrike me kanale në periferi;
pështjella e induktit, prej bakri, e cila vendoset në kanalet e qarkut magnetik, fiksohet me
steka të holla druri e shtrëngohet me shirita zinku. Në qendër të tij është vrima për futjen dhe
fiksimin në bosht.Për të siguruar një ftohje sa më të mirë në makinat e fuqishme hapen edhe
vrima që sigurojnë një qarkullim të detyruar të ajrit në makinë.
Kolektori ka formë cilindrike dhe ndërtohet prej fletësh të holla bakri të izoluara mes tyre
dhe nga boshti i induktit
Furçat pajisen me përcjellës elastik që realizon lidhjen e saj me qarkun elektrik të makinës.
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Janë prej karboni zakonisht dhe vendosen në furçëmbajtës.
Në gigurën 9 më poshtë tregohet makina e rrymës së vazhduar e zbërthyer.

Fig. 9. Makina e rrymës së vazhduar e zbërthyer

2.3. Reaksioni i induktit
Regjimet kryesore të punës së makinës së rrymës së vazhduar janë pa ngarkesë dhe me
ngarkesë. Në regjimin pa ngarkesë, fusha magnetike kryesore krijohet nga pështjella e
eksitimit e vendosur në polet kryesore. Në këtë rast, f.e.m ka vlerë maksimale dhe furçat e
vendosura mbi kolektor ndodhen në një pozicion të caktuar që quhet neutri gjeometrik.
Në regjimin me ngarkesë përveç fushës kryesore krijohet edhe ajo e induktit. Bashkëveprimi
i këtyre fushave krijon fushën kryesore që quhet reaksion i induktit. Në kontaktin e furçave
me kolektorin shfaqen shkëndija të padëshirueshme sepse nxehin,dëmtojnë kolektorin.
Zvogëlimi i shkëndijave realizohet duke zhendosur furçat mbi kolektor në varësi të regjimit
të punës së makinës. Për regjimin gjenerator ato zhvendosen në kahun e rrotullimit të
induktit. Për regjimin motor në kah të kundërt me atë të rrotullimit të tij.
2.3.1. Reaksioni gjatësor i induktit
Do të quajmë reaksion gjatësor të induktit reaksionin që krijohet nga grup spirash që ndodhen
në hapsirën ajrore mes poleve. Duke zbatuar rregullën e turjelës vëmë re se këto spira
krijojnë një fushë magnetike simetrike me atë që shtrihet sipas aksit të poleve dhe ka kah të
kundërt me të. Meqënëse të dy fushat kanë kahe të kundërta shfaqet reaksioni gjatësor i
induktit,i cili shkakton dobësimin e fushës kyesore. Ky dobësim eleminohet lehtë duke rritur
rrymën e eksitimit.

Fig.10. Reaksioni gjatësor i induktit
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2.3.2. Reaksioni tërthor i induktit
Do të quajmë reaksion tërthor të induktit reaksionin që krijohet nga grup spirash që ndodhen
në hapsirën nën pole.Duke zbatuar rregullen e turjeles, vëmë re se fusha e krijuar prej tyre
është pingul me atë kryesore, dhe në këtë mënyrë, shfaqet reaksioni tërthor i induktit, që
shkakton deformimin e fushës kryesore. Në një anë të poleve fusha forcohet, ndërsa në anën e
kundërt ajo dobësohet. Ky fenomen varet nga ngarkesa. Në kontaktin e furçave me kolektorin
shfaqet “zjarri rrethor” mjaft i dëmshëm. Pakësimi i pasojave të rrezikshme të reaksionit te
terthortë induktit realizohet duke përdorur një pështjellë ndihmëse e vendosur jashtë induktit
e lidhur në seri me të.Kjo quhet pështjellë kompesimi. Fusha mgnetike e krijuar prej saj është
e njëjtë dhe me kah të kundërt me atë të reaksionit të tërthortë.
Përdorimi i pështjellës së kompesimit realizohet në makinat me fuqi të mesme dhe te madhe
sepse rrit koston dhe vështirëson ndërtimin konstruktiv të tyre.

Fig.11. Reaksioni tërthor i induktit

2.4. Komutimi i rrymës
Gjatë punës së makinës së rrymës së vazhduar, në kontaktin e furçave me kolektorin shfaqen
shkëndija.Shkaqet e lindje së tyre mund të jenë mekanike dhe fizike.
Shkaqet mekanike mund të jenë të ndryshme: dëmtime,deformime mekanike,shfytëzim jo i
rregullt i makinës etj. Ato eleminohen lehtë duke riparuar këto të meta.
Gjatë rrotullimit të induktit furçat mbulojnë periodikisht pllakat e kolektorit duke lidhur
shkurt një apo disa seksione.Ky proçes shoqërohet me dukuri të caktuara fizike që quhet
komutim.Koha gjatë së cilës ndodh komutimi quhet koha e komutimit(Tk),në kontaktin furça
kolektor shfaqen shkëndija që dëmtojnë kolektorin dhe furçat.Puna e makinës duhet të
ndërpritet.
2.4.1. Komutimi drejtvizor (pa shkëndija)
Ky fenomen shpjegohet duke supozuar se kolektori rrotullohet shume ngadalë (me shpejtësi
n=0).Rryma në seksionin që komutohet ndryshon shumë ngadalë dhe në të nuk shfaqet asnjë
f.e.m.Furça duke kaluar nga një pllakë kolektori në tjetrin lejon ndryshimin e kahut të rrymes
nga mximum(+) në zero maxium(-)sipas një vije të drejtë,prandaj dhe komutimi quhet
dretvizor. Në furça nuk shfaqen shkëndija, dëndësia e rrymës në furça është e njëjtë gjatë
gjithë kohës.
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Fig. 12. Ndryshimi i kahut të rrymës në seksion gjatë komutimit

Fig. 13. Komutimi drejtvizor

2.4.2.

Komutimi i ngadalësuar dhe i shpejtuar (me shkëndija)

Gjatë punës së makinës shpejtësia e saj është e madhe si pasojë Tk është e vogël.Rryma në
seksionin që komutohet ndryshon shumë shpejt dhe vazhdimisht .Në të induktohen f.e.m pra
dhe rryma te ndyrshme duke bërë që rryma në seksiopnin komutues të ndryshojë ndryshe.
Për shkak të ndyshimit të shpejë të rrymës në seksion në të lind f.e m e autoinduksionit eL që
varet nga induktiviteti i seksionit.
Zakonisht furça është më e gjerë se një pllakë kolektori kështu që komutohen njëkohësisht
disa seksione induktiviteti i të cilëve ndikon tek njëri-tjetri nëpërmjet induktivitetit të
ndërsjelltë. Në seksionin komutues lind f.e.m e induktivitetit të ndërsjelltë eM. Këto dy f.e.m
krijojnë në seksionin komutues f.e.m reaktiv e r që llogaritet nga formula er = eL + eM .
Për shkak të ndikimit të reaksionit të induktit në seksionin komutues, në të lind edhe f.e.m e
rrotullimit eK. . Pra gjatë punës normale të makinës në seksionin komutues vepron një f.e.m
rezultane shtesë duke krijuar një rrymë shtesë . Kjo rrymë shtesë bën që rryma në seksionin
që komutohet të mos jetë vijë e drejtë dhe dëndësia e rrymës në seksionin komutues nuk
është e njëjtë, ky është shkak i shfaqes së zjarrit rrethor
Zvogëlimi i rrymës shtesë pra dhe i shkëndijave arrihet:
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1.
2.
3.
4.

duke zvogëluar f.e.m që lindin në seksionin komutues
duke rritur rezistencën e kontaktit të furçës me kolektorin
duke zhvendosur furçat nga neuti gjeometrik
duke vendosur polet ndihmës.

Fig. 14. Grafiku i ndryshimit të rrymës gjatë periodës së komutimit

2.4.3.

Përmirësimi i komutimit

Për të përmirësuar komutimin duhet që të zvogëlojmë, ose mundësisht të bëjmë zero rrymën
shtesë të komutimit ish , pasi kështu do të kemi komutim drejtvizor dhe nën furça do të na
shfaqen shkëndija. Duke mos përfillur rezistencën e seksionit komutues dhe të pllakave të
kolektorit, pasi janë shumë të vogla, atëherë rryma shtesë e komutimit varet nga madhësia e
f.e.m dhe nga rezistenca e kontaktit të furçës me pllakat e kolektorit. Për të zvogëluar ish kemi
dy mënyra: a) të zmadhojmë rezistencën e kontaktit të furçës me pllakat e kolektorit dhe b) të
zvogëlojmë shumën e f.e.m. Mënyra e parë përdoret në makinat me fuqi të vogël, furçat e të
cilave janë me rezistencë të madhe. Ndërsa në makinat me fuqi të madhe nuk përdoret kjo
mënyrë meqënëse rryma e induktit është e madhe dhe kemi nxehje të tepërt të furçave dhe të
kolektorit, për pasojë rriten humbjet e fuqisë.
Sipas mënyrës së dytë, tentojmë që shumën f.e.m ta bëjmë të barabartë me zero, por ky kusht
është ideal dhe nuk realizohet. Që të plotësohet ky kusht duhet që në zonën e komutimit të
krijojmë një fushë magnetike të jashtëme (fusha e komutimit) e cila të induktojë në seksionin
komutues një f.e.m ek të barabartë dhe me kah të kundërt me er . Në makinat me fuqi të
vogël kjo fushë krijohet duke bërë zhvendosjen e furçave nga neutrali gjeometrik në neutralin
fizik, në kahun e rrotullimit për gjeneratorin dhe në kahun e kundërt të rrotullimit për
motorin.
Për të krijuar fushën e komutimit në makinat me fuqi të madhe, përdoren polet suplementare,
të cilat vendosen ndërmjet poleve kryesore dhe pështjella e tyre lidhet në seri me atë të
induktit.
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Tema mësimore nr.3: Njohuri mbi gjeneratorët e rrymës së vazhduar
(G.R.V)
3.1. Klasifikimi i gjeneratorëve të rrymës së vazhduar sipas mënyrës së eksitimit
Siç duket qartë edhe në paraqitjen skematike në fiurën 15 më poshtë, në makinën e rrymës së
vazhduar dallojmë dy qarqe elektrike. Një nga këto qarqe formohet nga pështjella e eksitimit
që vendoset përreth bërthamës së poleve kryesore dhe krijon fushën magnetike në makinën e
rrymës së vazhduar. Qarku tjetër formohet nga pështjella e induktit, e cila vendoset në
kanalet e bërthamës së induktit, në përcjellësit aktivë të të cilit induktohet f.e.m.

Fig. 15. Paraqitje skematike e qarqeve të makinës me rrymë të vazhduar
Sipas mënyrë së eksitimit, gjeneratorët e rrymës së vazhduar ndahen në:
a) gjeneratorë me eksitim të pavarur
b) gjeneratorë me veteksitim

Fig.16. Skemat e gjeneratorëve të rrymës së vazhduar
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Në gjeneratorët me eksitim të pavarur (fig.16,a),pështjella e eksitimit nuk ka lidhje me atë të
induktit, ajo ushqehet nga një burim i jashtëm i rrymës së vazhduar.
Në gjeneratorët me veteksitim, pështjella e eksitimit dhe ajo e induktit janë të lidhura midis
tyre, pra pështjella e eksitimit ushqehet nga vetë indukti i gjeneratorit.
Sipas mënyrës së lidhjes së pështjellës së eksitimit me atë të induktit, gjeneratorët me
veteksitim ndahen në (fig.16, b,c,d):
a) gjeneratorë me veteksitim në seri ( pështjellat lidhen në seri mes tyre).
b) gjeneratorë me veteksitim në paralel ( pështjellat lidhen në paralel mes tyre).
c) gjeneratorë me veteksitim të përzier (pështjella e eksitimit është dy pjesëshe, njëra lidhet
seri me induktin tjetra në paralel me të).

3.1.1.

Veçori kryesore të gjeneratorëve të rrymës së vazhduar

Regjimi kryesor i punës së gjeneratorëve të rrymës së vazhduar është ai nominal, për të cilin
makina është prodhuar për të punuar në kushte normale. Madhësitë që i përkasin këtij regjimi
quhen madhësi nominale: Pn,Un,In, etj.
Lakoret që paraqesin grafikisht vetitë e punës quhen karakteristika të punës.Dallojmë dy të
tilla:
- Karakteristika e punimit pa ngarkesë,paraqet varësinë e f.e.m nga rryma e eksitimit për
shpejtësi të induktit kostante dhe rrymë ngarkese zero.
- Karakteristika e punimit me ngarkesë, paraqet varësinë e tensionit në dalje të gjeneratorit
të rrymës së vazhduar nga rryma në ngarkesë kur rrymae eksitimit,shpejtësia e induktit janë
kostante.
3.1.2.

Ekuacionet themelore të gjeneratorëve të rrymës së vazhduar

Ekuacionet themelore të gjeneratorëve të rrymës së vazhduar janë:
1)
2)
3)
4)

ekuacioni i qarkut elektrik : U = Ei - Ii*R
ekuacioni momenteve : Mp = Mem +M0
ekuacioni i momentit elektromagnetik : Mem = kmǾI
ekuacioni i f.e.m: Ei = keǾn
3.2. Forca elektromotore (F.e.m) e momentit elektromagnetik (M.em) i makinave
të rrymës së vzhduar
3.2.1. Forca elektromotore f.e.m

Gjatërrotullimit të induktit në hapsirën ajrore të statorit, në çdo seksion të pështjellës së tij
induktohet një f.e.m. Madhësia e f.e.m të gjithë pështjellës gjendet si shumë e f.e.m të
seksioneve që , në një çast të dhënë, ndodhen nën të njëjtin pol dhe janë të lidhura në seri Për
çdo përcjellës ajo ka një vlerë e cila njehsohet me formulën Emes = Bmeslv.
Duke ditur lidhjen midis shpejtësisë lineare me atë këndore, të perimetrit të induktit me
ndarjet polare dhe të fluksit manjetik me induksionin magnetik shprehja e plotë e f.e.m është:
Ei = keǾn, (ke - konstja e f.e.m, për një makinë të dhënë ka vlerë të caktuar).
Vëmë re se f.e.m e makinës ndryshohet duke ndryshuar fluksin dhe shpejtësinë. Për shpejtësi
konstante, f.e.m ndryshon duke ndryshuar fluksin nëpërmjet ndryshimit të rrymës së
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eksitimit. Kjo realizohet nga reostati i vendosur në qarkun e eksitimit Rrreg.
Në regjimin gjenerator f.e.m ka kah të njëjtë me rrymën në indukt, kurse në regjimin motor të
makinës kah të kundert dhe quhet kundërelektromotore f.k.e.m
3.2.2. Momenti elektromagnetik
Momenti elektromagnetik në M.R.V lind nga forca elektromagnetike që vepron mbi
pështjellën e induktit.Duke ditur se kjo forcë varet nga rryma e induktit dhe fluksi ky moment
do të jepet nga formula Mem= kMǾIi ( kM - konstantja e momentit, për një makinë të dhënë
ka vlerë caktuar).
Vëmë re se për një fluks të dhënë kahu i Mem varet kahu i rrymës në indukt.Ai mund të jetë
rrotullues(+) apo frenues(-).

3.3.3. Regjimi nominal dhe madhësitë nominale
Regjimi i punës nominal karakterizohet nga madhësitë nominale që jepen në targën e uzinës
prodhuese të makinës, të cilat janë: tensioni nominal , fuqia nominale, shpejtësia nominale e
rrotullimit, rryma nominale, etj.
Me fuqi nominale të gjeneratorit të rrymës së vazhduar , do të kuptojmë fuqinë elektrike të
dobishme që ai jep në bornat e makinës në vat (W) ose kilovat (kW).
Me fuqi nominale të motorit, do të kuptojmë fuqinë e dobishme mekanike në boshtin e tij të
shprehur në vat (W) ose kilovat (kW).
Termi “nominal” mund të përdoret edhe nëmadhësitë, që nuk jepen në targën e makinës, por
që i përkasin regjimit nominal si p.sh. momenti nominal i rrotullimit, rendimenti nominal,etj.
3.3. Gjeneratorët e rrymës së vazhduar me eksitim të pavarur
Quhet gjenerator me eksitim të pavarur pasi pështjella e eksitimit dhe e induktit nuk kanë
lidhje elektrike midis tyre. Qarku i eksitimit ushqehet nga një burim i jashtëm (zakonisht
bateri). Skema e lidhjes së tij tregohet në figurën 17 më poshtë.

Fig.17. Skema e lidhjes së gjeneratorit me eksitim të pavarur
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Rng - reostat që përfaqëson ngarkesën
Ç1 - çelës që realizon lidhjen me ngarkesën
S
- siguresë për mbrojtjen nga lidhja e shkurtër
A1 - ampermetër që mat rrymën Ing
V
- voltmetër që mat f.e.m E dhe tensionin U
A2 - ampermetër që mat Ie
PE - pështjella e eksitimit
Rrreg - reostat rregullimi që ndryshon Ie
Burim ushqimi
Cilësitë e gjeneratorit analizohen me anën e karakteristikave, të cilat japin varësitë ndërmjet
madhësive kryesore të tij. Si madhësi kryesore janë tensioni në bornat U, rryma e eksitimit Ie ,
rryma e induktit Ii ose rryma e ngarkesës I , shpejtësia e rrotullimit n. Zakonisht gjeneratorët
punojnë me n konstante, prandaj karakteristikat kryesore të gjeneratorëve nxirren për n = nn
= konstante.
Dallojmë katër karakteristika kryesore të gjeneratorëve:
1) karakteristika e punimit pa ngarkesë
2) karakteristika e punimit me ngarkesë
3) karakteristika e jashtëme
4) karakteristika e rregullimit
Këto mund të nxirren eksperimentalisht.

3.3.1. Karakteristika e punimit pa ngarkesë
Karakteristika e punimit pa ngarkesë , realizohet sipas skemes në fig.17, kur çelësi Ç1 është i
hapur dhe Ing = 0. Rrotullojmë induktin me shpejtësi konstate n. Ndryshojmë rrymën e
eksitimit Ie, nëpërmjet reostatit të rregullimit Rrreg dhe vlerat e saj i matim në ampermetrin
A2. Për çdo vlerë të rrymës së matur matim f.e.m në voltmetër. Me vlerat e matura ndërtojmë
karakteristikën që do të ketë formë si në fig.18 më poshtë, e ngjashme me kurbën e
magnetizimit. Dega 1 e karakteristikës quhet dega zbritëse e karakteristikës së punimit pa
ngarkesë, ndërsa dega 2 quhet dega rritëse e karakteristikës së punimit pa ngarkesë. Për
qëllime praktike përdoret kurba mesatare 3 e cila quhet karakteristika e llogaritur e punimit
pa ngarkesë dhe sipas saj mund të përcaktojmë koeficientin e ngopjes të makinës.
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Fig.18. Karakteristika e punimit pa ngarkesë e gjeneratorit me eksitim të pavarur

Karakteristika e punimit pa ngarkesë, paraqet varësinë e tensionit (U0) ose të f.e.m së
induktit (Ei) nga rryma e eksitimit (Ie) për rrymë të ngarkesës zero (I = 0) dhe shpejtësi
rrotullimi konstante ( n).
Meqënëse, në këtë rast, rryma në qarkun e induktit është zero, atëherë f.e.m është e barabartë
me tensionin. Prandaj, karakteristika e punimit pa ngarkesë jep edhe karekteristikën e
magnetizmit.
Nga karakteristika e punimit pa ngarkesë , gjykojmë mbi shkallën e ngopjes së qarkut
magnetik të makinës. Sipas kësaj karakteristike mund të gjendet tensioni nominal për të cilin
është përgatitur makina, në qoftë se asaj i mungon targa e uzinës prodhuese me të dhënat
nominale. Madhësia MN e marrë në bërrylin e karakteristikës, jep vlerën e tensionit i cili
është afërsisht i barabartë me tensionin nominal të makinës.

3.3.2. Karakteristika e punimit me ngarkesë.
Karakteristika e punimit me ngarkesë realizohet sipas skemës në fig. 17 në rastin kur çelësi
Ç1 është i mbyllur. Rrotullojmë induktin me shpejtësi kostante dhe mbajmë Ie kostante me
ndihmën e Rrreg. Ngarkojmë gjeneratorin me rrymë e tension nominal me ndihmën e Rng.
Ndryshojmë gradualisht rezistencën e Rng (e rritim), matim për çdo rast vlerat e rrymës dhe
tensionit në ngarkesë . Me vlerat e matura ndërtojmë karakteristikën e ngarkesës që do të ketë
formën si në fig. 19. Vëmë re se është rënëse kjo për shkak të reaksionit të induktit dhe
rënieve të tensionit IiRi .
Karakteristika e punimit me ngarkesë (kurba 2, fig. 19) është e ngjashme me karakteristikën e
punimit pa ngarkesë (kurba 1, fig.19) , por ndodhet nën këtë karakteristikë për shkak të
rënieve të tensionit në qarkun e induktit dhe zvogëlimit të fluksit nga efekti çmagnetizues i
reaksionit të induktit.

Fig.19. Karakteristika e punimit me ngarkesë

17

Quhet karakteristika e jashtëme e gjeneratorit me eksitim të pavarur ( Fig. 20), për Ie =
konst. dhe n = konst., kurba që paraqet varësinë e tensionit të gjeneratorit U nga rryma e
ngarkesës I për rrymë ekstimi dhe n konstante.

Fig. 20. Karakteristika e jashtëme e gjeneratorit me eksitim të pavarur

Nga karakteristika e jashtëme vemë re se me rritjen e rrymës së ngarkesës, tensioni
zvogëlohet. Ky zvogëlim i tensionit bëhet për dy arsye:
1. Rritja e rrymës së ngarkesës forcon efektin çmagnetizues të reaksionit të induksit, për
pasojë zvogëlohet fluksi dhe f.e.m, gjë që çon në zvogëlimin e tensionit.
2. Rriten rëniet e tensionit në qarkun e induktit IiRi .
Quajmë rënie tensioni diferencën ndërmjet tensionit në punimin pa ngarkesë me atë nominal
ΔU=E0 - Un
Tensioni gjeneratorit mbahet konstant me ndihmën e reostatit të rregullimit Rrreg. Përparësi e
këtij gjeneratori është se me rritjen e rrymës në ngarkesë tensioni zvogëlohet shumë
pak,ndërsa e meta kryesore e tij është d.m.d e një burimi të jashtëm ushqimi.
Gjeneratorët me eksitim të pavarur përdoren në ato raste ku kërkohet një rregullim tensioni në
kufij të gjerë, për ushqimin e motorëve ngarkesa e të cilëve ndryshon me hope si p.sh.
motorët me rrymë të vazhduar të eksavatorëve, të vinçave, etj. E meta e këtij gjeneratori është
se ai kërkon një burim të jashtëm eksitimi dhe kjo ka leverdi vetëm për gjeneratorët me fuqi
të madhe.

3.4. Gjeneratorët e rrymës së vazhduar me veteksitim
Gjeneratorët e rrymës së vazhduar quhen me veteksitim kur pështjella e tij ushqehet nga
vetë gjeneratori. Sipas mënyrës së lidhjes së pështjellës së induktit me atë të eksitimit këta
gjeneratorë i klasifikojmë:
a) Gjeneratorë me eksitim në seri
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b) Gjeneratorë me eksitim në paralel
c) Gjeneratorë me eksitim të përzier
3.4.1. Gjeneratorët me eksitim në seri
Në figurën 21 më poshtë, tregohet skema e lidhjes së gjeneratorit me eksitim në seri. Në këtë
gjenerator, pështjella e eksitimit është e ndërtuar prej përcjellësish me seksion të trashë, me
numër të vogël spirash dhe lidhet në seri me pështjellën e induktit, pra I = Ii = Ie .

Fig. 21. Skema dhe karakteristika e jashtëme e gjeneratorit me eksitim në seri
Ky tip gjeneratori, për veçoritë që ka (për një ndryshim të vogël të rrymës së ngarkesës,
tensioni ndryshon shumë), nuk gjen përdorim në praktikë prandaj edhe nuk studiohet.

3.4.2. Gjeneratorët me eksitim në paralel
Quhet kështu pasi pështjella e induktit dhe ajo e eksitimit janë të lidhura në paralel mes
tyre.Qarku i eksitimit ushqehet nga vetë indukti. Skema e lidhjes dhe e vetekstimit të tij
tregohet në fig.22 më poshtë.
Rng - reostat përfaqëson ngarkesën
Ç1 - çelës që realizon lidhjen me ngarkesën
A1 - ampermetër që mat Ing
V
- voltmetër që mat f.e.m E dhe tensionin U
A2 - ampermetër që mat Ie
PEP - pështjella e eksitimit paralel
Rrreg - reostat rregullimi që ndryshon Ie
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Fig. 22. Skema e lidhjes dhe e veteksitimit të gjeneratorit me eksitim në paralel
Gjeneratorët e rrymës së vazhduar me veteksitim duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtëme
që të veteksitohen:
a)
b)
c)
d)

Qarku magnetik i tyre duhet të ketë magnetizim mbetës
Pështjella e eksitimit duhet të lidhet në mënyrë të tillë që Φmbet me Φsup të mblidhen.
Rezistenca e qarkut të eksitimit duhet të jetë më e vogël se një vlerë kritike ( Re < Rekr )
Qarku i ngarkesës së gjeneratorit të jetë i hapur.

3.4.3. Gjeneratorët me eksitim të përzier
Meqenëse rritja e ngarkesës sjell uljen e tensionit në gjeneratorin me eksitim në paralel dhe
rritjen e tensionit ( në pjesën rritëse të karakteristikës së jashtëme) në gjeneratorin në seri, për
të pasur një tension konstant në gjenerator, lindi ideja që të vendoset në po ato pole një
pështjellë eksitimi paralele PEP dhe një pështjellë në sero PES (fig.23).
Rng
Ç1
S
A1
V
A2
PEP
PES
Rrreg

-

reostat që përfaqëson ngarkesën
çelës që realizon lidhjen me ngarkesën
siguresë që bën mbrojtjen nga l.sh
ampermetër që mat rrymën Ing
voltmetër që mat f.e.m E dhe tensionin U
ampermetër që mat Ie
pështjella e eksitimit paralel
pështjella e eksitimit seri
reostat rregullimi që ndryshon Ie

Të dy pështjellat mund të lidhen “ në pajtueshmëri” (në këtë rast flukset e krijuar nga të dyja
mblidhen) ose “ në kundërshtim” (në këtë rast flukset e krijuar nga të dyja zbriten). Në
mënyrë që të sigurohet tension konstant, të dyja pështjellat lidhen “ në pajtueshmëri”.
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Fig. 23. Skema e lidhjes, poli kryesor dhe karakteristika e jashtëme e
gjeneratorit me eksitim të përzier
3.5. Karakteristikat e punimit të gjeneratorit me eksitim paralel
3.5.1. Karakteristika e punimit pa ngarkesë
Karakteristika e punimit pa ngarkesë e gjeneratorit me eksitim paralel realizohet sipas
skemës në figurën 24 më poshtë, kur çelësi Ç1 është i hapur dhe Ing = 0.
Kjo karakteristikë nxirret duke e ushqyer pështjellën e eksitimit nga një burim i jashtëm kur
gjeneratori është i pa vënë në punë më parë, por edhe duke e lidhur në paralel me induktin Ie,
përsëri është shumë e vogël. Karakteristikat janë të njëjta për të dy rastet .

Fig. 24. Skema e lidhjes e gjeneratorit me eksitim paralel
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Fig.25. Karakteristika e punimit pa ngarkesë e gjeneratorit me eksitim paralel
Që gjeneratori të veteksitohet duhet të ketë një magnetizim mbetës në qarkun magnetik të
poleve të tij.Gjatë rrotullimit të induktit fluksi mbetës indukton në pështjellën e induktit një
f.em të vogël e cila krijon një rrymë eksitimi të vogël. Kjo rrymë krijon një fluks shtesë.
Fusha magnetike rezultante do të rritet ose zvogëlohet në varësi të kahut të fluksit mbetës dhe
atij shtesë, që varet nga kahu i rrotullimit dhe lidhja e pështjellave të eksitimit me atë të
induktit.
Për një lidhje të dhënë të pështjellave ka vetëm një kah rrotullimi të mundshëm.
Në mënyrë që gjeneratori të veteksitohet ka vetem një vlerë të caktuar të rezistencës së
qarkut të eksitimit (Rrreg + RPEP), që quhet rezistencë kritike.
3.5.2. Karakteristikae punimit me ngarkesë
Karakteristika e punimit me ngarkesë e gjeneratorit me eksitim paralel realizohet sipas
skemes në fig.24 kur çelësi Ç1 është i mbyllur. Ndërtimi i saj fillon nga pika A me
koordinatë(In ,Un). Pikat e tjera gjenden duke rritur, me ndihmën e Rng ,rrymën In. Për çdo
vlerë të rrymës matim vlerat përkatëse të tensionit. Me vlerat e matura ndërtojmë
karakteristikën që do ketë formën si në fig.26 më poshtë.

Fig. 26. Karakteristika e punimit me ngarkesë e gjeneratorit me eksitim paralel
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Vëmë re se është rënëse kjo për shkak të reaksionit të induktit dhe rënieve të tensionit IiRi.
Karakteristika e e punimit me ngarkesë e gjeneratorit me eksitim paralel është e ngjashme
me atë të gjeneratorit me eksitim të pavarur, por më rënëse.
Epërsia e këtij tipi ështëmos përdorimi i një burimi të jashtëm ushqimi. Tensioni gjeneratorit
mbahet konstant me ndihmën e reostatit të rregullimit Rrreg.

3.6. Karakteristikat e punimit të gjeneratorit me eksitim të përzier

3.6.1. Karakteristika e punimit pa ngarkesë
Karakteristika e punimit pa ngarkesë e gjeneratorit me eksitim të përzier realizohet njëlloj si
tek gjeneratori me eksitim paralel ; pështjella e eksitimit seri del nga funksioni.

3.6.2. Karakteristika e punimit me ngarkesë
Karakteristika e punimit me ngarkesë e gjeneratorit me eksitim të përzier realizohet sipas
skemës në fig.27 më poshtë,kur çelësi Ç1 është i mbyllur dhe pështjella PEP është e lidhur
pajtueshëm.

Fig.27. Skema e lidhjes e gjeneratorit me eksitim të përzier
Ndryshojmë rrymën I me ndihmën e Rng duke mbajtur konstante shpejtësinë e rrotullimit. Me
anë të A1 dhe V matim vlerat e rrymës dhe tensionit. Kur numri i spirave të PES është
zgjedhur në mënyrë të përshtatshme, karakteristika është pothuaj paralel me boshtin e rrymës
I. Tensioni nuk varet nga ngarkesa. Gjeneratori quhet i kompesuar (fig. 28, lakorja 1)
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Fig. 28. Karakteristika e punimit me ngarkesë e gjeneratorit me eksitim të përzier

Po të rritim numrin e spirave të PES tensioni rritet deri në vlerën nominale. Gjeneratori quhet
i mbikompesuar (fig. 28, lakorja 2). Po të hiqet nga qarku peshtjella PES, karakteristika e
ngarkesës është rënëse. Nëqoftëse pështjellat e polit kryesor i lidhim në kundërshtim, atëherë
karakteristika e ngarkesës është rënëse e theksuar((fig.28,lakorja3).). Ky fenomen realizohet
kur kërkohet rrymë konstante.
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Tema mësimore nr.4: Njohuri mbi motorët e rrymës së vazhduar (Mo.R.V)
Motorët e rrymës së vazhduar kanë gjetur një përdorim të gjerë, si p.sh në industri apo
elektrotransport, ku kërkohet një rregullim i vijueshëm dhe në kufij të gjerë i shpejtësisë.
Sipas mënyrës së eksitimit, motorët e rrymës së vazhduar klasifikohen në mënyrë të
ngjashme me gjeneratorët, domethënë në motorë me eksitim të pavarur, paralel, seri dhe të
përzier.
Motorët me eksitim të pavarur, zakonosht ndërtohen me fuqi shumë të madhe pasi rregullimi
i rrymës së eksitimit është më i përshtatshëm dhe më ekonomik. Nga cilësitë e tij, motori me
eksitim të pavarur dhe motori me eksitim në paralel janë pothuajse të njëllojtë, prandaj do të
studiojmë vetëm motorët me eksitim paralel.
4.1. Kthyeshmëria e motorëve të rrymës së vazhduar
Siç e kemi theksuar edhe më parë, makina e rrymë së vazhduar është e kthyeshme, që do të
thotë se e njëjta makinë mund të punojë edhe si gjenerator, edhe si motor. Kjo në varësi të
energjisë fillestare të harxhuar. Kur makina punon si gjenerator, f.e.m që induktohet në
indukt si dhe rryma kanë të njëjtin kah, të kundërt me momentin elektromagnetik që lind në
makinë . Pra, momenti Mem ka karakter frenues.
Kur makina punon si motor, f.e.m që induktohet në indukt ka kah të kundërt me rrymën që
kalon në të dhe të njëjtë më Mem . Mem ka karakter rrotullues , f.e.m quhet kundërelektromotor
( f.k.e.m) .
4.2. Disa veçori të motorëve të rrymës së vazhduar
Ekuacioni i qarkut elektrik jepet nga formula : U - Ei = IiRi .
Nga shprehja e mësipërme, del që ekuacioni i ekuilibrit të f.e.m. të motorit që rrotullohet me
n = konst. do të jetë : U = Ei + IiRi
Ekuacioni i momenteve. Mem që zhvillon ai në boshtin e tij( që më poshtë do ta shënojmë me
M), duhet të ekuilibrojë momentin e punimit pa ngarkesë M0 . Pra, ekuacioni i ekuilibrit të
momenteve të motorit :M = M0 + M2 = Mst
Pra , kur motori rrotullohet me shpejtësi konstante, momenti rrotullues dhe momenti statik i
rezistencave në boshtin e tij ekuilibrojnë njëri-tjetrin.Fuqia elektromagnetike (Pem)
përfaqëson pjesën e fuqisë elektrike , që shndërrohet në fuqi mekanike . Momentin nominal të
motorit , kur njohim fuqinë niminale (Pn) dhe rrotullimet nominale nn : Mn = 0,16 Pn/nn, ku Pn
në (Ë) , n n në rrot/s. Kur n jepet në rrot/min , kemi : Mn = 9,55 *Pn/nn.
Ndryshimi i kahut të rrotullimit të motorit , bëhet në dy mënyra :
- duke ndryshuar kahun e rrymës që kalon në përcjellësit e induktit
- duke ndryshuar kahun e rrymës që kalon në mbështjellën e eksitimit
4.3. Nisja e motorëve të rrymës së vazhduar
Me nisje të motorit të rrymës së vazhduar kuptojmë lidhjen e tij në rrjet. Ky proçes duhet të
shoqërohet me plotësimin e dy kushteve kryesore të cilët janë kufizimi i rrymave të larta në nisje
dhe sigurimi i një momenti nisjeje i mjaftueshëm.
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Për nisjen e Mo R.V përdoren tre mënyra:
a) nisje direkte
b) nisje me tension të ulur
c) nisje me reostat seri me induktin
4.3.1. Procesi i nisjes
Dimë që rryma në indukt llogaritet sipas formulës I =(U- Ei )/R i . Në çastin fillestar, pra për n n =0
dhe Ei = 0 pra dhe rryma I = U/R i është shumë e madhe (5 -10), atëherë I n është e dëmshme për
induktin dhe motorin. Për zvogëlimin e rrymave të nisjes vendoset reostati i nisjes në seri me
pështjellën e induktit.Vlera e rezistencës së tij merret e tillë që rryma e nisjes të mos kalojë 2I n.
Dalja nga puna e këtij reostati bëhet gradualisht me rritjen e shpejtësisë.
4.4. Llogaritja e shpejtësisë së motorëve të rrymës së vazhduar
Llogaritja e shpejtësisë së motorit elektrik bëhet duke u mbështetur në formulat e ekuilibrit të
f.k.e.m dhe atë të f.k.e.m. Duke mos marrë parasysh rënien e tensionit në indukt mund të
marrim n = U/ke* ø.
Vëmë re se shpejtësia n mund të ndryshohet, duke ndryshuar tensionin U dhe duke ndryshuar
fluksin ø.
Rregullimi shpejtësisë me anë të tensionit realizohet:
a) me reostat seri me induktin
b) me ndryshimte vijueshëm të tensionit U
c) me ndryshim të skemës së lidhjes së motorëve
d) me variatorë elektronikë të tensionit U
Rregullimi me anë të fluksit realizohet me ndihmë të reostatit të rregullimit seri për motorin
në paralel dhe në paralel për motori në seri. Kjo mënyrë lejon vetëm rritjen e shpejtësisë.
4.5. Motorët e rrymës së vazhduar me eksitim në paralel
Skema e motorit me eksitim në paralel tregohet në fig.29 më poshtë. Reostati i nisjes kufizon
rrymat e nisjes, ndërsa ai i rregullimit ndryshon shpejtësinë e motorit.

Fig.29. Skema e motorit me eksitim në paralel
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Ç1
S
A1
V
A2
PEP
Rnis
Rrreg

-

çelës
siguresë për mbrojtjen nga l.sh
ampermetër që mat rrymën Inis
voltmetër që mat tensionin U
ampermetër që mat Ie
pështjella e eksitimit paralel
reostati i nisjes
reostati rregullimit

Quhet karakteristikë e rregullimit varësia e shpejtësisë nga rryma e eksitimit n = f(I e), për
tension dhe rrymë eksitimi konstante. Ajo ka formën e një hiperbole (fig.30). Vihet re se
zvogëlimi i Ie shoqërohet me rritjen e n, fenomen që shoqërohet me dridhje të motorit deri në
shkatërrim të tij.

Fig. 30. Karakteristika e rregullimit e motorit me eksitim në paralel
Quhet karakteristikë elektromekanike varësia e shpejtësisë nga rryma në indukt n= f(Ii ) për
tension U dhe vlerë të Rrreg konstante. Ajo është një drejtez pothuajse paralele me boshtin e
rrymës (fig. 31).

Fig.31. Karakteristika elektromekanike e motorit me eksitim në paralel
Diferencën e shpejtësisë së punimit pa ngarkesë n0 nga ajo nominale nn do ta quajmë
ndryshim nominal të shpejtësisë Δn = n0 - nn. Ndryshimi nominal i shpejtësisë zakonisht
shprehet në % të shpejtësisë nominale, pra kemi Δn% = (n0 - nn ) / n 100.
Karakteristikat e punës përcaktojnë vetitë e punës së motorit. Ato paraqesin varësinë e
shpejtësisë n, rrymës I, momentit të dobishëm M2 dhe momentit të plotë M, nga fuqia e
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dobishme P2, për tension dhe rrymë të eksitimit konstante. Duke u mbështetur në varësitë e
këtyre madhësive nga fuqia e dobishme P2 ,format e tyre tregohen në fig.32 më poshtë.

Fig.32. Karakteristikat e punës së motorit me eksitim në paralel

Karakteristika e shpejtësisë, n = f(P2) fillon në pikën n0 (shpejtësia e punimit pa ngarkesë),
është rënëse sepse me rritjen e ngarkesës rritet rënia e tensionit.
Karakteristika e momentit M=f(P2. Momenti llogaritet me formulën M=M0+M2 , ku M0 është
momenti i punimit pa ngarkesë, është një madhësi konstante e cila paraqitet paraqitet me një
vijë të drejtë, dhe M2 është momenti i dobishëm, është në përpjestim të drejtë me P2 dhe të
zhdrejtë me shpejtësinë n.Varësia e tij do të jetë një lakore që fillon në origjinë dhe është e
lakuar pak sipër. Lakorja e momentit të plotë M, grafikisht gjendet si shumë e të dy lakoreve
të mësipërme.
Karakteristika e rrymës I=f(P2) është e njëjtë me atë të momentit të plotë por me një
koeficient tjetër.
4.6. Humbjet dhe rendimenti në M.R.V
4.6.1. Klasifikimi i humbjeve në makinat elektrike
Gjatë punës me ngarkesë të makinës, një pjesë e energjisë nuk mund të shndërrohet në energji
të dobishme. Kjo pjesë energjie shpërndahet kryesisht në formë nxehtësie në mjedisin
rrethues dhe quhet energji e “ humbur”. Pra, procesi i shndërrimit të energjisë elektrike në
mekanike dhe anasjelltas, shoqërohet me humbje të energjisë. Humbjet mund të jenë
konstante, që nuk varen nga ngarkesa, dhe të ndryshueshme, që varen nga ngarkesa .
Në humbjet konstante bëjnë pjesë humbjet magnetike dhe humbjet mekanike.
Humbjet magnetike përbëhen nga shuma e humbjeve për dukurinë histerezis dhe nga rrymat
Fuko. Humbjet për histerezis shkaktohen kryesisht nga rimagnetizimi i çelikut të induktit
gjatë rrotullimit të tij në fushën magnetike të poleve. Humbjet magnetike varen nga
frekuencat e rimagnetizimit të çelikut të induktit ( meqënëse f = pn / 60 , atëherë varen nga
numri i rrotullimeve), nga madhësia e induksionit magnetik B dhe nga lloji i çelikut. Humbjet
magnetike (ose në çelik) janë : pç = pH + pF , ku pç - humbjet në çelik, pH – humbjet e
histerezis dhe pF – humbjet fuko.
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Humbjet mekanike krijohen për shkak të fërkimit në kushinetat , të furçave me kolektorin, të
induktit me ajrin dhe humbjet për ventilim. Humbjet mekanike varen nga shpejtësia e
makinës. Meqënëse shpejtësia mbetet pothuajse konstantepër çdo ngarkesë, atëherë edhe
humbjet mekanike mbetetn të pandryshueshme për çdo ngarkesë. Në makinat me fuqi deri në
100 kW humbjet mejanike përbëjnë 2 – 4 % të fuqisë nominale.
Shuma e humbjeve mekanike dhe magnetike përbëjnë humbjet e punimit pa ngarkesë :
P0 = pç + UIe
Humbjet e ndryshueshme janë humbjet elektrike që shndërrohen në nxehtësi, në
mbështjellën e induktit dhe të eksitimit. Këto humbje varen nga ngarkesa, prandaj ato quhen
humbje të ndryshueshme .
Humbjet shtesë në makinat e rrymës së vazhduar përbëhen nga: humbjet në çelikun e
fundeve të poleve, të krijuara nga pulsimi i fluksit magnetik kryesor për shkak të pranisë së
dhëmbëve në periferinë e induktit; humbjet në çelikun e induktit për shkak të shtrembërimit
të fushës magnetike kryesore nga reaksioni i induktit; humbjet nga rrymat fuko në bakrin e
pështjellave kur këto janë ndërtuar me përcjellës me seksion të trashë; humbjet në lidhjet
barazuese, etj.

4.6.2. Rendimenti në makinat e rrymës së vazhduar
Rendimenti i makinës së rrymës së vazhduar përfaqëson raportin e fuqisë së dobishme P2
ndaj fuqisë që merr makina P1 : η = P2/P1
Rendimenti mund të përcaktohet me metodën e drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë . Sipas
metodës së parë , përcaktimi i rendimentit bëhet duke matur fuqitë P1 dhe P2 . Kjo metodë
nuk përdoret pasi nuk është e saktë dhe shoqërohet me humbje energjie sepse kërkon që
makinën ta ngarkojmë me fuqinë e plotë. Për të përcaktuar rendimentin në praktikë përdoret
metoda jo e drejtpërdrejtë.
Në metodën jo të drejtpërdrejtë , përcaktohen me rradhë të gjitha humbjet dhe gjendet shuma
e tyre :
Σp = pc + pmek + pel + pfurç
Pas përcaktimit të shumës së humbjeve, përcaktohet rendimenti duke matur njërën prej
fuqive.
Për gjeneratorin kemi η = P2 / P2 + Σp, ndërsa për motorin η = P1 – Σp / P1.
Makinat e rrymës së vazhduar ndërtohen që të kenë rendiment maksimal për 0,75 – 0,85 të
ngarkesës nominale sepse, nga njëra anë, kjo është ngarkesa mesatare për të cilën ato
shfrytëzohen, dhe nga ana tjetër për P > (0,75 – 0,85) , deri në Pn humbjet rriten shumë shpejt
dhe për pasojë rendimenti zvogëlohet pak. Kjo shpjegohet më faktin se rritja e mëtejshme e
ngarkesës, sjell zvogëlimin e rendimentit, pasi në këtë rast humbjet elektrike, të cilat janë në
përpjestim të drejtë me katrorin e rrymës, fillojnë të bëhen më të mëdha sesa rritja e fuqisë së
dobishme.
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4.7. Makinat speciale të rrymës së vazhduar
Në shumë raste, makinës së rrymës së vazhduar i kërkohen kushte të tilla të cilat makinat me
konstruksion normal që kemi analizuar më sipër nuk i plotësojnë dot. Kjo ka çuar në krijimin
e numri special të makinave të rrymës së vazhduar. Disa prej tyre janë:
Gjeneratori i saldimit me tri pështjella eksitimi
Gjeneratorët e saldimit duhet të plotësojnë dy kërkesa: të sigurojnë rrymë pothuajse
konstante për rezistencë të ndryshueshme të harkut elektrik (gjatësi e ndryshueshme e
harkut), dhe të durojë regjimin e lidhjes së shkurtër ( që ndodh gjatë procesit të saldimit në
çastin e takimit të elektrodës me materialin që ngjitet).
Kushtet e mësipërme plotësohen atëhere kur karakteristika e jashtëme e gjeneratorit është si
në figurën 33 më poshtë: Përdorim të gjerë ka gjetur gjeneratori i saldimit me tri pështjella,
skema e të cilit tregohet në figurën 34.

Fig. 33. Karakteristika e jashtëme e gjeneratorit të saldimit

Fig. 34. Skema konstruktive dhe elektrike e gjenaratorit të saldimit
me tri pështjella eksitimi
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Makinat elektrike përforcuese
Në pajisjet automatike lind nevoja e përforcimit të fuqisë elektrike, që merret nga elementet
marrëse ose dhënëse të cilët janë me fuqi të vogël. Për të bërë përforcimin përdoren makinat
elektrike përforcuese. Do të shikojmë makinën përforcuese me fushë të tërthortë (amplidina)
që vihet nëlëvizje nga një motor elektrik me n konstante. Përforcimi i fuqisë bëhet për llogari
të fuqisë së marrë nga motori. Fuqia që i jepet pështjellës së komandimit është Pk = U1 I k1 , ku
U1 I k1 është rryma në pështjellën e komandimit kur ka një pështjellë të tillë, ndërsa kur ka dy
të tillë kemi Pk = P k1 + P k2 .
Në figurën 35 më poshtë jepet skema elektrike e makinës përforcuese me fushë të tërthortë,
ndërsa në gigurën 36 paraqitet pamja e jashtëme e saj.

Fig.35. Skema elektrike e makinës përforcuese me fushë të tërthortë

Fig.36. Pamja e jashtëme e makinës përforcuese me fushë të tërthortë
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Tema mësimore nr.5: Transformatorët (TR )
5.1. Qëllimi i përdorimit dhe parimi i punës së transformatorëve
5.1.1. Qëllimi i përdorimit të transformatorëve
Transformatori është një paisje elektromagnetike statike që përdoret për shndërrimin e
tensionit alternativ , duke ruajtur të njëjtën frekuencë dhe zakonisht me rendiment shumë të
lartë. Për të transmetuar energjinë elektrike në largësi të mëdha është e nevojshme që tensioni
i gjeneratorëve të rritet. Pas transmetimit , ky tension duhet të ulet dhe këtë ndryshim tensioni
e kryejnë transformatorët. Energjia elektrike nuk mund të transmetohet me tension të ulët.

5.1.2. Parimi i punës së transformatorit
Transformator quhet pajisja elektromagnetike statike (domethënë pa pjesë të lëvizshme) e
cila shërben për të shndërruar tensionin e rrymës alternative, duke ruajtur të njëjtën
frekuencë. Në figurën 37 më poshtë tregohet skema parimore e transformatorit.

Fig.37. Skema e ndërtimit të transformatorit
Transformatori ka dy ose më shumë pështjella që kanë lidhje elektromagnetike ndërmjet tyre
me anën e fluksit magnetik të përbashkët. Pështjellat janë të izoluara elektrikisht nga njëra –
tjetra. Korniza përfaqëson qarkun magnetik mbi të cilin janë vendosur dy pështjella me
numër të ndryshëm spirash.
Pështjella që lidhet me rrjetin quhet parësore dhe gjithë parametrate saj, shënohen me
indeksin 1 :
W1 – numri i spirave në parësor
U1 – tensioni parësor
E1 – f.e.m. parësore
I1 – rryma në parësor ....etj
Pështjella që lidhet me konsumatorin quhet dytësore. Të gjithë parametrat e saj, shënohen me
indeksin 2 :
W2 – numri i spirave në dytësor
U2 – tensioni dytësor
E2 – f.e.m. dytësor
I2 – rryma në dytësor... etj
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Për të forcuar lidhjen magnetike ndërmjet pështjellave, në shumicën e transformatorëve ,
pështjellat vendosen në bërthamën e çelikut. Transformatorët që nuk kanë bërthamë çeliku
quhen ajrorë. Këta përdoren përdoren në rryma alternative me frekuenca të larta, p.sh. mbi
20000 Hz. Për frekuenca të tilla , përdorimi i bërthamës së çeliktë shoqërohet me humbje
fuko dhe histerezis shumë të mëdha. Transformatorët me fuqi shumë të vogël që përdoren në
radioteknikë, ndërtohen me bërthamë ferriti, i cili ka humbje magnetike shumë të vogla.
Pështjella e transformatorit që lidhet me burimin e energjisë elektrike, quhet primare. Të
gjitha madhësitë që i përkasin kësaj pështjelle, si p.sh. numri i spirave, tensioni, rryma, etj.,
quhen primare dhe shënohen me indeksin 1 ( w1 , U1 , I1 , etj.)
Pështjella nga e cila merret energjia elektrike quhet pështjella sekondare dhe madhësitë që i
përkasin asaj quhen sekondare (shënohen me indeksin 2).
Transformatorët që kanë dy pështjella quhen transformatorë me dy pështjella, ndërsa ata me
tre ose katër të tilla quhen transformatorë me tri ose më shumë pështjella.
Në figurën 38 më poshtë paraqiten shenjat grafike konvencionale të transformatorëve.

Fig.38. Shenjat grafike konvencionale të transformatorëve
Pështjella e transformatorit që lidhet më rrjetin me tension më të lartë, quhet pështjella e
tensionit të lartë (TL); pështjella që lidhet me rrjetin me tension më të ulët, quhet pështjella e
tensionit të ulët (TU).
Nëqoftëse tensioni primar U1 është më i vogël se tensioni sekondar U2, atëherë transformatori
quhet rritës, ndërsa kur U1 > U2 , transformatori quhet ulës. I njëjti transformator mund të
përdoret si rritës ose si ulës.
Transformatori që shërben për transformimin e energjisë së rrymës alternative në rrjetat
elektrike të sistemeve energjetike quhet transformator fuqie. Parimi i punës së
transformatorit realizohet sipas skemës parimore që tregohet në fig.37. Lidhim parësorin me
rrjetin. Nga kalimi i rymës alternative , në pështjellën parësore krijohet fluksi i ndryshueshëm
ø, që mbyll gjithë qarkun magnetik, dhe pret njëkohësisht dypështjellat duke induktuar në to
nga një f.e.m. E1 dhe E2, të cilat formojnë kënd 90° me fluksin . Vlerat efektive të këtyre
f.e.m janë : E1 = 4,44fW1ø dhe E2 = 4,44fW2ø , ku f është frekuenca e rrjetit ushqyes.
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Koeficient transformimi (k), i cili jepet raporti i f.e.m. E1 dhe E2 , është parametri kryesor i
transformatorit. Nëpërmjet tij vlerësohet tipi i transformatorit (rritës apo ulës tensioni ).Ky
koefiçent llogaritet nëpërmjet formulës: k = E1 / E2 = W1 / W2 = U1 / U2
Meqënësë transformatori është një pajisje me pjesë të palëvizshme , humbjet në të janë
shumë të vogla, dmth : S1 = U1*I1 = S2 = U2*I2
Kjo shprehje mund të transformohet edhe në formën e mëposhtme :U1 / U2 = I2 / I1
Vëmë re se raporti i rrymave në transformator është në përpjestim të zhdrejtë me raportin e
tensioneve, rrjedhimisht dhe me numrin e spirave të mbështjellave përkatëse si dhe të f.e.m.
5.2. Ndërtimi i transformatorit
Transformatori është i ndërtuar nga dy pjesë kryesore: qarku magnetik dhe dy pështjellat.
Qarku magnetik është i ndërtuar prej fletësh çeliku elektroteknik me trashësi të ndryshme, të
llakuara,të izoluara,të presuara si një bllok i vetëm. Ndërtohet i mbyllur. Për të zvogëluar
humbjet fletët vendosen në mënyrë të gërshetuar duke formuar kolonat, ku vendosen
pështjellat dhe zgjedhat që lidhin thuprat.
Pështjellat ndërtohen prej përcjellësve Cu me seksion të ndryshëm, të llakuar. Vendosen mbi
kolona në dy mënyra: koaksiale (njëra mbi tjetrën) dhe në formë shtresore të alternuar. Ato
kanë numër të ndryshëm spirash sipas tensionit
Në varësi të fuqisë qarku magnetik dhe pështjellat mund të vendosen në kazanë me vaj, ose të
lihen në ajër. Kazani mund të jetë i formave të ndryshme (i valëzuar, tubolar, radiator). Për të
rritur efektin ftohës përdoren ventilatorët. Vaji ka dy funksione: ftohës dhe izolues. Mbi
kapakun e kazanit vendoset zgjeruesi i vajit. Lidhja e pështjellave me qarkun e jashtëm
realizohet me izolatorë kalimtarë.
Në fig.39 më poshtë tregohet një transformator fuqie (transformatori i cili shërben për
transformimin e energjisë së rrymës alternative në rrjetat elektrike të sistemeve energjetike, si
p.sh. nëpër centrale, nënstacione, ndërrmarje industriale, lagje banimi, etj).

Fig.39. Transformator fuqie
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5.3. Regjimet e punës së transformatorëve
Regjimet e punës së transformatorëve janë tri:
 regjimi punës pa ngarkesë
 regjimi i punës me ngarkesë
 regjimi i punës së lidhjes së shkurtër
5.3.1. Regjimi i punës pa ngarkesë
Transformatori punon pa ngarkesë kur parësori lidhet në rrjet dhe dytësori lihet i hapur.
Skema e transformatorit për këtë regjim tregohet në figurën 40 më poshtë .

Fig. 40. Skema e regjimit të punës pa ngarkesë
Tensioni parësor U1 krijon fluksin kryesor Ǿ dhe atë të shpërndarjes Ǿsh1 .
Fluksi kryesor indukton në dy pështjellat f.e.m E1 dhe E2 , ndërsa ai i shpërndarjes f.e.m të
shpërndarjes Esh1 = -jI0 x1 .
Tensioni U1 ekuilibrohet nga E1 , Esh1 ,I0 * r1 . Ekuacioni i ekuilibrit të f.e.m për këtë regjim
do të jetë:U1 = -E1 +j * I0 *x1 + I1 * r1
Quhet rezistencë e plotë e pështjellës parësore të transformatorit, madhësia e cila jepet nga
formula Z1= r1+jx1 .Tensioni në dytësor do të ekuilibrohet nga f.e.m dytësore E2, U20 = E2 ,
ndërsa rryma në dytësor dotë jetë I2 = 0
Rryma që merr transformatori nga rrjeti është shumë e vogël, 2% - 10% të In. Fuqia që merr
transformatori nga rrjeti është shumë e vogël; ajo mbulon humbjet pa ngarkesë p0 .
Diagrama vektoriale e këtij regjimi paraqitet në fig.41 më poshtë. Gjatë regjimit pa ngarkesë,
parametra kryesorë që përcaktojmë janë k,p0 ,I0 ,cosø0n .

Fig. 41. Diagrama vektoriale e regjimit të punimit pa ngarkes
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5.3.2. Regjimi i punimit me ngarkesë
Transformatori punon me ngarkesë kur parësori lidhet në rrjet dhe dytësori me
konsumatorin. Skema e transformatorit për këtë regjim tregohet në fig.42 më poshtë. Në
parësor kalon rryma I1 , ndërsa në dytësor I2 .

Fig. 42. Skema e transformatorit në regjimin e punimit me ngarkesë
Ekuacioni i ekuilibrit të f.e.m për parësorin dhe dytësorin do të jenë U1 = -E1 +j I1 x1 + I1 *r1
dhe U2 = E2 -j I2 x2 - I2 r2 .
Quhet rezistencë e plotë e pështjellës dytësore të transformatorit madhësia e cila jepet nga
formula Z2= r2+jx2 . Ndërsa rryma në transformator do të shprehet nga ekuacioniI1 = I0 – I2 .
Fluksi kryesor në transformator është i njëjtë pavarësisht regjimit të tij. Ai mbetet kostant.
Diagrama vektoriale e këtij regjimi paraqitet në fig.39 më poshtë.

Fig.43. Diagrama vektoriale e regjimit të punimit me ngarkesë

5.3.3. Regjimi i lidhjes së shkurtër
Transformatori punon në regjim të lidhjes së shkurtër kur parësori është i lidhur me rrjetin
dhe dytësori lidhet shkurt. Ekzistojnë dy lloje regjime të lidhjes së shkurtër: regjimi
aksidental dhe ai eksperimental.
Regjimi aksidental është i pa dëshirueshëm, ndodh aksidentalisht gjatë punës normale të
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transformatorit dhe çon në dëmtimin e tij.
Regjimi eksperimental realizohet në kushte laboratorike. Në parësor ushtrohet një tension i
tillë që rryma e induktuar në dytësor të jetë sa ajo nominale.Ky tension quhet tension nominal
i lidhjes së shkurtër dhe shënohet Ulshn . Fuqia që merr TR nga rrjeti është e barabartë me
humbjet e ndryshueshme.
5.4. Skema e reduktuar. Diagrama vektoriale e transformatorëve
Për studimin e transformatorit me ndihmën e ligjeve të elektroteknikës është e domosdoshme
që ai të zëvëndësohet me një skemë ku pështjellat e tij të kenë lidhje elektrike. Dytësori
paraqitet i lidhur direkt në parësor me numër të njëjtë spirash me të. Koefiçenti i
transformatorit në këtë rast do të jetë k=1 (W’2 =W1). Ky transformator quhet i reduktuar.
Bilanci energjitik i transformatorit gjatë reduktimit nuk duhet të ndryshojë. Parametrat e
transformatorit të reduktuar shënohen me indeksin (‘) dhe llogariten duke u mbështetur në
llogaritjen e koeficentit real të transformatorit (p.sh U’2 =kU2 =U1 etj.......)
Ekuacioni në dytësorin e reduktuar do të jetë: U’2 =E’2 –jI’2 x’2 –I’2 r’2
Skema e zëvëndësimit të transformatorit të reduktuar tregohet në fig. 44 më poshtë.
Parametrat x0 dhe r0 përfaqësojnë rezistencen e qarkut magnetik. Diagrama vektoriale për
këtë transformator është e njëjtë me atë të regjimit me ngarkesë, ndryshohen vetëm madhësitë
e dytësorit të reduktuar.

Fig. 44. Skema e zëvëndësimit të transformatorit të reduktuar

5.5. Transformatori trefazor
Transformatori trefazor shërben për transmetimin e tensionit trefazor. Qarku magnetik i tij
përbëhet nga tre thupra të lidhura mes tyre me dy zgjedha. Mbi çdo thupër vendosen dy
pështjella, parësori dhe dytësori i çdo faze. Fillimet e pështjellave parësore shënohen me
shkronjat e mëdha A,B,C ndërsa mbarimet me X,Y,Z. Për dytësorin përdoren shkronjat e
vogla a,b,c dhe x,y,z. Për neutrin përdoret shkronja O në parësor dhe o në dytësor.
Koefiçenti i transformimit varet si nga raporti i numrit të spirave, ashtu edhe nga ai
tensioneve të linjave përkatëse. Pështjellat parësore e dytësore lidhen mes tyre në yll e
trekëndësh në mënyrë të pa varur duke krijuar katër kombinime Y-Y; Y-Δ; Δ-Δ; Δ-Y (fig.45).
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Fig. 45. Mënyrat e lidhjes së pështjellave parësore e dytësore

5.6. Grupet e lidhjes se pështjellave të transformatorëve TR
Grupi i lidhjes së transformatorëve përfaqëson këndin midis f.e.m parësore dhe asaj dytësore.
Pranojmë si kah pozitiv të f.e.m në pështjellë kahun nga fundi i saj drejt fillimit.
Për transformator një fazor kahu pozitiv do të jetë nga X në A për parësorin dhe x në a për
dytësorin. Meqënëse pështjellat përshkohen nga i njëjti fluks Ǿ drejtimi i f.e.m tyre do të jetë
i njëjtë ndërsa kahu do të varet nga mënyra e thurjes së pështjellave dhe e emërtimit të
bornave. Për thurje të njëjtë kahu i tyre është i njëjtë. Për thurje të kundërt kahu i tyre do të
jetë i kundërt, siç tregohet në fig. 46 më poshtë.

Fig. 46. Drejtimi i vektorëve të f.e.m në varësi nga mënyra e thurjes së pështjellave dhe
e emërtimit të bornave.

Për të përcaktuar këndin e zhvendosjes ndërmjet f.e.m E1 dhe E2, zakonisht përdoret rregulla
e orës. Për këtë, vektori i f.e.m të tensionit të lartë E1 vendoset gjithmonë tek 12 dhe
përfaqësohet nga akrepi i madh, ndërsa ai i tensionit të ulët E2nga akrepi i vogël sipas rastit
vendoset tek 12 ose 6. Për rastin e parë kemi grupin 12 dhe shënohet I/I-12, për rastin e dytë
kemi grupin 6 që shënohetI/I-6. Në fig. 47 më poshtë ilustrohen të dy rastet.
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Fig. 47. Përcaktimi i këndit të zhvendosjes me anë të rregullës së orës

Grupi i lidhjes për transformatorin trefazor përcaktohet nga këndi i shfazimit ndërmjet
vektorëve të f.e.m të linjës EAB dhe Eab. Ky kënd varet nga skema e lidhjes dhe kahu i thurjes
së pështjellave. Në fig. 48/a/b ilustrohen rastet për lidhjen Y-Y dhe Y-Δ të transformatorit.
Duke vendosur f.e.m parësore tek 12 ,vëmë re se grupet e lidhjes janë Y/Y-12 dhe Y/Δ-11.

a) Y/Y-12

b) Y/Δ-11

Fig. 48. Skemat e grupit të lidhjes për transformatorin trefazor

5.7. Humbjet dhe rendimenti në transformator
Rendimenti i transformatorit përcaktohet nga raporti i fuqisë së dobishme P2 me fuqinë e
harxhuar P1 dhe jepet nga formula η= P2 /P1 ose η% =( P2 /P1 )100
Rendimenti i një transformatori është shumë i lartë, rreth 90% apo 99%. Ai mund të
përcaktohet në mënyrë të dretpërdrejtë, duke matur të dy fuqitë ose jo të drejtpërdrejtë, duke
matur P2 dhe llogaritur P1 .
Në transformator ka dy lloj humbjesh: humbje konstante (apo në çelik) dhe humbje të
ndryshueshme (elektrike).
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Humbjet konstante krijohen në qarkun magnetik për shkak të histerezisit dhe rrymave Fuko.
Ato përcaktohen nga fuqia e transformatorit në regjimin pa ngarkesë po.
Humbjet e ndryshueshme krijohen në rezistencën e pështjellës së transformatorit duke
shkaktuar nxehjen e tyre; ato janë në përpjestim me katrorin e rrymës, llogariten gjatë
regjimit të lidhjes së shkurtër për Ilshn dhe shënohen plshn. Formula për llogaritjen e
rendimentit është: η = P2 /(P2 +p0 +plshn )
Rendimenti në transformator është maksimal kur humbjet në çelik dhe ato elektrike janë të
barabarta.
5.8. Punimi në paralel i transformatorëve
Për të siguruar një furnizim pa ndërprerje me energji të konsumatorëve në rastet e remontit
apo avarisë së transormatorit përdoret kyçja në paralel e tyre. Kjo siguron edhe një shfrytëzim
sa më racional të transormatorit.
Transormatorët kyçen në paralel kur parësorët e tyre lidhen në të njëjtin rrjet,ndërsa dytësorët
ushqejnë të njëjtët konsumatorë. Skema e lidhjes tregohet në fig.45 më poshtë.

Fig. 49. Skema punimit në paralel të transformatorëve njëfazorë

Gjatë lidhjes në paralel të transformatorëve duhet të plotësohen disa kushte për të siguruar
kushte të përshtatshme pune të tyre:
a) koefiçentët e transformimit të të dy transformatorëve duhet të jenë të njëjtë, domethënë
kI = kII . Plotësimi i këtij kushti eleminon lindjen e rrymave barazuese në dytësorin e
transformatorëve gjatë regjimit pa ngarkesë. Në praktikë lejohet një tolerancë që s’duhet
të kalojë 0,5% nga mesatarja algjebrike e koeficientëve.
b) tensionet e lidhjes së shkurtër të të dy TR duhet të jenë të barabartë : UshI = UshII . Në
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praktikë lejohet një tolerancë jo më shumë se 10% nga mesatarja arithmetike e tyre, me
kusht që fuqitë nominale të transformatorëve të mos ndryshojnë më shumë se 1/3.
c) grupet e lidhje, në rastin e transformatorëve trefazoër të kyçur në paralel, duhet që të
jenë të barabartë, në mënyrë që f.e.m e dytësorëve të tyre të jenë në fazë. Në këtë rast nuk
lejohet asnjë tolerancë.
5.9. Rregullimi i tensionit në transformator
Për shkak të humbjeve që ndodhin në transmetimin e energjisë, tensioni pranë burimit nuk
do të jetë i njëjtë në fundin e tij dhe kjo reflektohet edhe në konsumator. Lind kështu
domosdoshmëria e rregullimit të tensionit që të sigurohet një furnizim normal i tyre. Kjo
realizohet nëpërmjet koeficientit të transformimit k , duke ndryshuar numrin e spirave të
transormatorit nga ana e parësorit (W1 ). Në praktikë përdoren dy mënyra:
- rregullim me shkyçje të transformatorit nga rrjeti
- rregullim nën ngarkesë (pa shkyçje nga rrjeti)

5.9.1. Rregullimi me shkyçje nga rrjeti
Mënyra e rregullimit me shkyçje nga rrjeti përdoret në transformatorët ulës të vendosur në
kabinat e transformimit, nga ana e tensionit të lartë. Çelësi që përdoret për ndryshimin e
numrit të spirave vendoset mbi kapakun e transformatorit dhe del më i lirë (I1 < I2 ).Sipas
kësaj mënyre, tensioni mund të ndryshoje nga -5% deri në +5% e vlerës së tensionit nominal.
Në mënyrë skematike kjo gjë tregohet në fig.50 më poshtë.

a) duke ndryshuar numrin e spirave
të pështjellës sekondare

b) duke ndryshuar numrin e spirave
të pështjellës primare

Fig. 50. Rregullimi i tensionit me shkyçje nga rrjeti
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5.9.2. Rregullimi i tensionit nën ngarkesë
Skematikisht procesi i rregullimit tregohet në fig. 51 më poshtë. Çelësi që realizon këtë
proçes është i paisur me një reaktor R, të vendosur midis kontakteve të lëvizëshme të tij dhe
që mbron pështjellën. Komandimi i çelësit kryhet nga një transmision me motor elektrik që
mund të jetë i automatizuar.

Fig. 51. Rregullimi i tensionit nën ngarkesë

5.9.3. Skemat e lidhjes së pështjellave të transformatorëve
Pështjellat e transformatorëve mund të lidhen në tri mënyra: në yll ( fig.52ª), në trekëndësh
(fig.52b) dhe në zigzag (fig.52c). Lidhja në yll përdoret në tensione të larta pasi pështjellës i
ushtrohet tensioni i fazës, i cili duke qënë √3 herë më i vogël se tensioni i linjës, krijon lehtësi
për izolimin e saj.

a

b

c

Fig. 52. Mënyrat e lidhjes së pështjellave të transformatorit
Lidhja në trekëndësh përdoret në transformatorët me tensione të ulëta dhe me rryma të
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mëdha, sepse lejon të zvogëlohet seksioni i përcjellësve të pështjellës, pasi rryma në
pështjellë është √3 herë më e vogël se rryma e linjës..
Në lidhjen zigzag pështjella e seicilës fazë është e ndarë në dy pjesë të barabarta dhe vendoset
në dy thupra të ndryshme. Kjo gjë, nga njëra anë krijon mundësinë që të zvogëlohet asimetria
e rrymave, por nga ana tjetër harxhon më shumë përcjellës. Kjo mënyrë lidhjeje përdoret në
raste speciale si p.sh. në transformatorët e drejtuesve me zhivë, të furrave elektrike me hark,
etj

5.10. Tipe të tjera transformatorësh
5.10.1. Autotransformatori
Autotransformatori është transformator me një pështjellë të vendosur mbi një bërthamë
çeliku të mbyllur. E gjithë pështjella shërben si parësor dhe lidhet me rrjetin, ndërsa një pjesë
e saj shërben si dytësor dhe lidhet me ngarkesën. Skematikisht tregohet në fig. 53 më poshtë.

Fig. 53. Skema elektrike e autotransformatorit: a) me ngarkesë; b) pa ngarkesë

E veçanta e autotransformatori është se pështjellat kanë lidhje elektrike. Fillimi dhe mbarimi i
pështjellës parësore shënohet me A-X, ndërsa asaj dytësore me a-X. Koeficienti i
transformimit llogaritet njëlloj si tek transformatori i zakonshëm:
K=E1 /E2 =W1 /W2 = U1/U2 =I2 /I1
Përparësitë e autotransformatorit, në krahasim me transformatorin me të njëjtën fuqi janë:
 ka humbje më të vogla energjie
 ka kosto më të ulët
 ka rendiment më të lartë
 harxhon më pak material aktiv
 ndryshimi i tensionit është më i vogël
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Të metat kryesore janë:
 rryma më të mëdha të l.sh në dytësor
 për shkak të lidhjes elektrike mes dy pështjellave kërkohet përforcim i izolimit të
pështjellës nga trupi
 ekziston rreziku i rënies së TL nga ana e TU.
Autotransformatorët përdoren kryesisht për qëllime laboratorike. Ka autotransformatorë ku
tensioni dytësor ndryshon në mënyrë të vijueshme. Ata mund të jenë një dhe tre fazorë.

5.10.2. Transformatori trepështjellësh
Transformatori trepështjellësh është i ndëruar nga tre pështjella të vendosura mbi të njëjtën
bërthamë çeliku të mbyllur. Njëra pështjellë mund të shërbejë si parësor dhe dy të tjerat si
dytësor , ose anasjelltas. Parimi i punës është i njëjtë me transformatorin e zakonshëm. Fluksi
magnetik që krijohet në parësor pret dy pështjellat duke induktuar në to njëkohësisht dy f.e.m
E2, E3 . Ky transformator ka tre koeficientë transformimi:
k12 =W1 /W2 =E1 /E2

k13=W1 /W3 =E1 /E3

k23 =W2 /W3 =E2 /E3

Koeficientët e transformimit përcaktohen eksperimentalisht në regjimin pa ngarkesë.
Eksperimenti i lidhjes së shkurtër realizohet tri herë: në njërën prej pështjellave zbatohet
tensioni nominal i lidhjes së shkurtër, tek e dyta zbatohet lidhje e shkurtër dhe tjetra lihet e
hapur. Skematikisht transformatori tre pështjellësh tregohet në fig.54 më poshtë.

Fig.54. Skema e transformatorit tre pështjellësh
Këta transformatorë mund të ndërtohen edhe trefazorë dhe në këtë rast kanë nëntë pështjella,
tre për çdo fazë (3TL,3TM,3TU). Si fuqi nominale merret ajo e pështjellës më të fuqishme.

5.10.3. Transformatori për ndryshimin e numrit të fazave
Transformatori për ndryshimin e numrit të fazave ka dy pështjella të vendosura mbi të njëjtën
bërthamë çeliku. Pështjella dytësore ka tre dalje: a,0,x. Dalja e dytë quhet e zeros. Në mënyrë
skematike tregohet në fig. 55 më poshtë.
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Fig. 55. Skema e transformatorit për ndryshimin e numrit të fazave
Nëse në parësor tensioni do të jetë U1 , në dytësor tensionet do të jenë: Ua0 dhe Ux0 të
shfazuar me 1800 mes tyre.
Këta transformatorë përdoren zakonisht për ndryshumin e rrymës njëfazore në dy fazore me
kënd të zhvendosjes 1800 .
Në drejtuesit e fuqishëm përdoren transformatorë të tillë tre apo më shumë fazorë për
ndryshimin e rrymës në gjashtë, nëntë apo më shumë fazore. Bërthama magnetike në këtë
rast është tre kolonëshe, mbi çdo kolonë të së cilës vendosen tre, gjashtë, apo më shumë
pështjella për çdo fazë. Tre shërbejnë si parësore, gjashtë si dytësore. Pështjellat dytësore
lidhen në yll të kundërt si në fig.55 më poshtë.

Fig. 55. Lidhja yll e pështjellave

5.10.4. Transformatori i saldimit
Transformatori i saldimit zakonisht është transformator një fazor ulës tensioni që shërben për
bashkimin apo ndarjen e metaleve nëpërmjet harkut elektrik. Ai punon pranë regjimit të
lidhjes së shkurtër duke realizuar një ulje tensioni në 60-70V (në regjimin pa ngarkesë),të
domosdoshëm për një djegie të qëndrueshme të harkut elektrik. Gjatë punës tensioni ulet në
30V, për të siguruar jetën e punëtorit. Karakteristika e ngarkesës së tij është rënëse e
theksuar.
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Në dytësorin e tij është vendosur një bobinë reaktive me hapësirë ajrore të ndryshueshme,
për sigurimin e një rryme të mjaftueshme për krijimin e harut elektrik të duhur. Skematikisht
tregohet në fig.56a. Tensioni dytësor merret midis detalit që do të pritet dhe elektrodës së
lidhur me daljen e bobinës reaktive. Duke ndryshuar hapësirën ajrore ndryshohet rezistenca
induktive bobinës reaktive dhe rryma e saldimit. Ky proces realizohet me ndihmën e një
doreze.

a)
Skema e transformatorit të saldimit me bobinë reaktive të veçantë

Skema elektrike

Fig. 56. Transformatori i saldimit
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